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TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành Nghị quyết về giao UBND huyện quyết định chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND 

tỉnh Điện Biên về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý; 

UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết giao Ủy ban nhân 

dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện 

quản lý trên địa bàn huyện Tủa Chùa như sau: 

I. Cơ sở pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

1. Cơ sở pháp lý 

 Theo quy định tại khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, 

HĐND các cấp có thẩm quyền như sau: 

“HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm 

B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp 

mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho Ủy ban nhân 

dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù 

hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể 

của địa phương”. 

Như vậy quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 
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có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương 

thuộc cấp huyện quản lý là thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện. Tuy 

nhiên, theo điều kiện thực tế HĐND huyện họp 2 kỳ/năm, do đó sẽ không đảm 

bảo về thời gian để xem xét quyết định chủ trương đầu tư được tất cả các dự án 

mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm. Mặt khác không kịp thời xử 

lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, để 

bảo đảm dự án triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư đúng kế hoạch và 

tiến độ được duyệt.  

Vì vậy, việc HĐND huyện ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư các dự án cho Ủy ban nhân dân huyện để rút ngắn thời 

gian chuẩn bị đầu tư dự án, thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực 

hiện, xử lý các vướng mắc của các dự án là phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương và phù hợp với quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019. 

2. Cơ sở thực tiễn 

a) Tình hình thực hiện phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công 

giai đoạn 2016 - 2020:  

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện Nghị quyết số 385/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/10/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí dự án nhóm C 

trọng điểm, theo đó thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc cấp 

huyện quản lý là: HĐND huyện (hoặc Thường trực HĐND) phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên không phân biệt lĩnh 

vực đầu tư, UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án còn lại có tổng 

mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng không phân biệt lĩnh vực đầu tư.  

Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong giai đoạn 2016 - 2020 

tổng số dự án do cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư là 56 dự án với tổng 

mức vốn đầu tư là 150.592 triệu đồng, trong đó: 

- Tổng số dự án do HĐND, Thường trực HĐND huyện phê duyệt và cho 

chủ trương đầu tư là 19 dự án, chiếm 33,9% tổng số dự án với tổng mức vốn là 

89.754 triệu đồng, chiếm 59,6% tổng mức đầu tư của các dự án (trong đó: 01 dự 

án HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng; 

18 dự án Thường trực HĐND huyện nhất trí chủ trương đầu tư với tổng mức đầu 

tư là 81.754 triệu đồng). 

- Tổng số dự án do UBND huyện phê duyệt là 37 dự án chiếm 66,1% tổng 

số dự án với tổng mức vốn là 60.838 triệu đồng, chiếm 40,4% tổng mức đầu tư 

của các dự án. 

Trên cơ sở thực tế về tình hình sử dụng và quản lý vốn đầu tư giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, nhận thấy 100% vốn đầu tư từ ngân 

sách do địa phương quản lý thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

cấp huyện được tập trung ở ngân sách huyện, trong đó 100% các dự án đầu tư 

thuộc nhóm C chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 
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Việc phân cấp cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 

theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Nghị quyết số 385/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/10/2015 của HĐND tỉnh, đã tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện; chủ 

động, linh hoạt trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư 

công; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Công tác tổ chức thẩm định, 

phê duyệt duyệt chủ trương đầu tư của huyện đã tuân thủ các quy định của pháp 

luật về trình tự, thủ tục, nội dung của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Tuy 

nhiên sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 

13/9/2018 thì Thường trực HĐND huyện không còn thẩm quyền phê duyệt chủ 

trương đầu tư, dẫn đến một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

đầu tư của HĐND, nhất là trong trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ 

không kịp thời và phải chờ kỳ họp của HĐND huyện (kể cả thường lệ và bất 

thường) sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư công của các dự án. 

b) Yêu cầu thực tiễn đặt ra khi thực hiện Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 18/6/2019  

Theo định hướng chung về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn thì 

mức vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn đoạn 2021 - 2025 không thấp hơn mức 

vốn giai đoạn 2016 - 2020, do vậy dự báo số lượng các dự án phải thực hiện quá 

trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ không ít hơn giai đoạn trước. 

Mặt khác việc thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện, để đảm bảo kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư thì việc cụ thể hóa Khoản 

7, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 là rất cần thiết vì: 

(1) Theo quy định tại Nghị quyết số 629/2019/NBTVQH14 ngày 

30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động 

của HĐND, theo đó số lượng các kỳ họp thường lệ của HĐND ít nhất là 2 

kỳ/năm hoặc nhiều hơn “thì Thường trực HĐND huyện tự mình hoặc theo yêu 

cầu của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc ít nhất 1/3 tổng số Đại biểu HĐND 

quyết định triệu tập kỳ họp bất thường”; tuy nhiên việc tổ chức các kỳ họp đòi 

hỏi phải có khoảng thời gian nhất định để thực hiện các thủ tục, nội dung, các 

bước chuẩn bị để tiến hành tổ chức; do đó việc đảm bảo thời gian để xem xét 

quyết định chủ trương đầu tư tất cả các dự án mới trong kế hoạch đầu tư trung 

hạn và hằng năm trong một số trường hợp sẽ không kịp thời. Nhất là đối với 

việc xử lý các vấn đề liên quan đến phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và giải ngân vốn theo kế 

hoạch được duyệt. 

(2) Mặt khác theo quy định toàn bộ danh mục, mức vốn của các dự án đầu 

tư công sẽ được UBND huyện tổng hợp trình HĐND huyện Quyết nghị thông 

qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Do vậy việc giao cho 

UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong những trường hợp cụ 

thể thì đã có trong kế hoạch chung được HĐND huyện thông qua. 

(3) Với khối lượng dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều, việc tổ 

chức các kỳ họp của HĐND huyện (kể cả thường lệ và bất thường) sẽ khó đáp ứng 
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được tính kịp thời của dự án. Mặt khác theo quy định mỗi kỳ họp của HĐND 

huyện không quá 03 ngày, trong khi còn phải quyết định nhiều vấn đề khác của địa 

phương sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu của của các kỳ họp. Thực tế trong giai 

đoạn 2016 - 2020; việc giao cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm C (có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng), đã tạo thuận lợi cho quá trình 

thực hiện; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch đầu tư công; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. 

II. Mục đích và nội dung dự thảo Nghị quyết 

1. Mục đích: Để cụ thể hóa quy định tại khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Từ tình hình thực hiện và quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2016-2020 đã nêu ở trên, để rút ngắn thời 

gian chuẩn bị đầu tư dự án, thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, xử 

lý các vướng mắc của các dự án trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện 

đề xuất việc phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư như sau: 

- Đề nghị phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm C quy định tại khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 thuộc cấp huyện quản lý đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu 

tư dưới 15 tỷ đồng (tiêu chí phân loại các dự án Nhóm A, B, C thực hiện theo khoản 

1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 7, 8, 9, 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

và Phụ lục số I, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ). 

III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

(Chi tiết như dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình ban hành Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Ủy 

ban nhân dân huyện Tủa Chùa trình HĐND huyện Khóa XX, kỳ họp thứ 11 

xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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